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Terugblik bijeenkomst Van Ghentkazerne 

Het bestuur van Paulus Clerck 1665kijkt terug op 
een zeer geslaagde jaarlijkse bijeenkomst eerder 
dit jaar, deze keer op de Van Ghentkazerne te 
Rotterdam. De aanwezige deelnemers waren 
afkomstig uit alle geledingen van onze vereniging, 
van jong tot oud en zowel adelborsten, actief die-
nende officieren, post- en elders actieven. Het 
programma had als rode draad de rol van LD offi-
cieren bij de operationele eenheden van het Korps 
Mariniers. Verder hadden we voor het eerst een 
elders actieve collega als spreker die vertelde over 
haar over stap naar een baan buiten Defen-
sie. Hiernaast hebben we een nuttige Algemene 
Ledenvergadering gehouden en is de dag afgeslo-
ten met een gezellige borrel.  

 

 

Lidmaatschap 

Waarom lid worden? 
Paulus Clerck 1665 is het professionele netwerk 
voor officieren LD van de Koninklijke Marine. We 
richten ons op het versterken van de korpsgeest, 
het aanhouden van de banden met de KM en ver-
dere professionalisering. Dit doen we door het organiseren van werkbezoeken aan be-
drijven, een jaarlijkse themadag en het in stand houden van een netwerk voor officie-
ren LD. Zonder leden kan een vereniging niet bestaan, hiernaast bepalen zij ook de 
koers. Deelname aan onze activiteiten kan alleen als lid van de vereniging.  
 
Voor wie? 
Vereniging Paulus Clerck 1665 is opgericht voor alle officieren (actief, post- en elders 
actief) en adelborsten Logistieke Dienst (voorheen Administratie). 
 
Hoe? 
Om lid te worden van de vereniging dient u zich aan te melden. Dit geldt zowel voor 
adelborsten als voor actief dienende, elders actieve en post actieve officieren LD. Actief 
dienende officieren krijgen (nu nog) automatisch deze nieuwsbrief. Dit betekent echter 
niet dat u ook automatisch lid bent van de vereniging. Aanmelden (of nagaan of u reeds 
lid bent) kan via email: paulusclerck1665@gmail.com. Bestaande leden wordt verzocht 
om, zoals ook besproken in de laatste Algemene Ledenvergadering, actief (oud-) colle-
ga’s te benaderen om lid te worden van de verenging. 
 
Wat kost het? 
Alleen post actieve LD officieren betalen een eenmalige bijdrage van 10 euro. Voor de 
overige leden is het lidmaatschap op dit moment kosteloos. 
 
Meer informatie? 
Check onze website www.paulusclerck.nl of neem contact op via email. 

 

 

Werkbezoek 

Na een zeer succesvol werkbezoek aan de Militaire Kamer van de Rechtbank in Arnhem 
staat dit najaar een werkbezoek aan Damen Shipyards in Gorinchem in de planning. 
Damen is een van de grootste maritieme bedrijven in Nederland en is hiernaast al de-
cennia lang bouwer van onze marineschepen. Het werkbezoek staat gepland op 31 ok-
tober aanstaande. Nadere bijzonderheden volgen op korte termijn. 

 

 

Vacature Bestuurslid Veteranenplatform 

Het bestuur van het Veteranen Platform, de vertegenwoordiger van alle veteranen in 
Nederland, is op zoek naar en nieuwe secretaris. Als bijlage is een korte profielschets 
opgenomen van de functie van secretaris, maar kandidaten kunnen ook contact opne-
men met KTZA b.d. Hans Peters (peters.gh@gmail.com). 
 
 
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar paulusclerck1665@gmail.com  
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